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2018 har varit ett händelserikt och intensivt år för 
Prioriteringscentrum. Förutom det sedvanliga arbetet med 
olika projekt, föreläsningar och konsultinsatser – så bjöd 
året också på några specifika insatser som är värda att 
nämnas.
 
Året inleddes med att en av våra doktorander, Erik Gustavs-
son, disputerade på en avhandling med titeln Characteri-
sing Needs in Health Care Priority Setting. I avhandlingen 
diskuteras dels hur man ska förstå begreppet vårdbehov, 
dels hur vårdbehov ska kunna passas in i en normativ 
princip för prioriteringar. I april var det dags igen, då Mari 
Broqvist disputerade på avhandlingen Asking the public. 
Citizens’ views on priority setting and resource  
allocation in democratically governed healthcare. I av-
handlingen presenteras studier om hur medborgare ser på 
centrala prioriteringsaspekter som ransonering och svå-
righetsgrad, och i det senare fallet, ställt detta i relation till 
uppfattningar hos vårdpersonal och politiker.
 
I juli var det återigen dags för vårt Almedalsseminarium. 
Temat detta år var ”Tillgänglighet för alla! Vårdens nya 
etiska princip?” Syftet med seminariet var att problema-
tisera det fokus på tillgänglighet inom vården som vi sett 
under senare år utifrån riksdagens etiska principer. För att 
diskutera frågan hade vi samlat en panel bestående av  
Anna Nergårdh (statlig utredare av God och nära vård), 
Anna-Lena Sörenson (riksdagspolitiker, S), Jonas Anders-
son (regionpolitiker, L, Västra Götalandsregionen), Christer 
Rosenberg (omställningsledare, Landstinget Blekinge).  
Vår egen Eva Arvidsson gav en inledning till frågan utifrån 
ett primärvårdsperspektiv.
 
En insats som tog mycket kraft under 2018 var planeringen 
och genomförandet av den internationella prioriteringskon-
ferensen Priorities 2018, Priority setting – ideas in practice, 
som centrumet fått förtroendet att arrangera. Konferensen 
samlade drygt 160 deltagare från 17 länder, där alla världs-
delar utom Antarktis var representerade. 

Programmet bjöd på tre plenarföreläsningar:  
politiska begränsningar av välfärden, alternativkostnad 
samt känslornas roll i prioriteringar. Utöver det kunde vi 
lyssna till ett 100-tal parallella presentationer på en rad  
olika teman. Utvärderingen visade att konferensen var 
mycket uppskattad, både som ett forum för dialog,  
programinnehållet och själva arrangemanget. 

I samband med den internationella konferensen passade vi 
även på att arrangera ett nordiskt förmöte som resulterade 
i etablerandet av ett nätverk för forsknings- och erfaren-
hetsutbyte – The Nordic Network for Priorities in Health. 
Prioriteringscentrum har åtagit sig att administrera nätver-
ket och på vår hemsida finns nu en sida ägnat åt detta. 

Under året har vi även sett över våra interna arbetsformer 
för att bättre möta de utmaningar vi har framöver. I det 
arbetet har vår styrelse utökats med nya medlemmar från 
Rådet för nya terapier (NT-rådet). 

Avslutningsvis är intrycket att vi fortsätter att vara relevanta 
som en central aktör när det gäller hälso- och sjukvårdspri-
oriteringar. Samtidigt bör vi vara ödmjuka och inse att i ett 
föränderligt hälso- och sjukvårdslandskap måste vi ständigt 
vara på tå för att möta nya prioriteringsutmaningar och kan 
inte vila på tidigare lagrar. För att travestera ett känt uttryck 
”Prioriteringscentrums arbete är aldrig färdigt”.

Linköping, december 2018

Lars Sandman
Professor och föreståndare 
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Det här gör vi
Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för 
prioritering inom vård och omsorg.

Vi arbetar för att beslut och ställningstaganden som 
påverkar tillgång till vård och omsorg på alla nivåer ska ske 
utifrån gemensamma prioriteringsprinciper. Den centrala 
utgångspunkten för vårt arbete är riksdagens riktlinjer 
för prioriteringar, som innehåller etiska principer och en 
rekommendation om större öppenhet vid prioriteringar.

Vi verkar i gränslandet mellan policyutveckling, forskning 
och utbildning. Sedan år 2010 är Prioriteringscentrum en 
del av Linköpings universitet. Huvudfinansiärer är staten 
genom Socialstyrelsen, Region Östergötland samt  
Linköpings universitet. 

Detta är vårt uppdrag:

•  Medverka till utveckling av metoder som kan  
    användas vid öppna prioriteringar.
•  Stimulera till en ökad medvetenhet och debatt om   
    öppna prioriteringar.
•  Bedriva och stödja forskning om prioriteringar   
    inom vård och omsorg. 
•  Bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och  
    praktisk vård och omsorg.
•  Genomföra utbildningar och konsultinsatser.
•  Bistå med kunskapsstöd till myndigheter och huvudmän.
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Rapporter 2018

Erik Gustavsson, Lars Sandman

Pre-expositionsprofylax (PrEP) för hiv är läkemedel som tas för att förhindra att man 
smittas av hiv vid sexuella kontakter. Dessa läkemedel har väckt en etisk diskussion och 
NT-rådet fick under 2017 i uppdrag att avge en rekommendation kring PrEP. Som en 
del i det arbetet gav NT-rådet Prioriteringscentrum i uppdrag att göra en etisk analys, 
fokuserad kring två frågeställningar: 
1) finns det etiska skäl som talar emot förskrivning av PrEP 
2) hur bör PrEP prioriteras i relation till den etiska plattformen med ett särskilt fokus 
på huruvida PrEP bör egenfinanseras. 

Det finns starka skäl att minska smittspridningen av hiv utifrån såväl ett individ- som 
ett samhällsperspektiv vilket talar för förskrivning av PrEP. I diskussionen kring PrEP 
har det dock framförts att PrEP skiljer sig från annan preventiv behandling för att 
minska smittspridning på ett sätt som talar emot att PrEP förskrivs. 

Den etiska analysen diskuterar ett antal sådana argument: 
att friska personer utan medicinskt behov behandlas, att det handlar om ett socialt 
riskbeteende, att individer själva bör ta ansvar för smittspridning genom att ändra sitt 
beteende, samt risken för resistensproblematik. Slutsatsen är att inte något av dessa 
motargument är tillräckligt starka för att tala emot förskrivningen av PrEP. 

När det gäller prioritering av PrEP i relation till den etiska plattformen dras slutsatsen 
att PrEP hamnar i den lägre delen av prioriteringsskalan baserat på svårighetsgraden 
hos tillståndet som PrEP riktar sig emot. Det innebär att PrEP skulle kunna vara en 
kandidat för egenfinansiering. Eftersom den etiska plattformen säger mycket lite om 
vilka åtgärder som bör egenfinansieras så har analysen utgått från två ramverk  
presenterade i den internationella litteraturen. 

Trots att flera aspekter av dessa ramverk talar för att PrEP skulle vara passande för 
egenfinansiering så väger aspekten av minskad smittspridning tungt. Dessa positiva  
externa effekter tillsammans med svårigheten att bedöma huruvida patientpopulatio-
nen skulle kunna egenfinansiera PrEP bidrar till bedömningen att PrEP bör finansieras 
inom ramen för det offentliga åtagandet.

PrioC Access - en kort rapport från Prioriteringscentrum
Etisk analys av pre-expoitionsprofylax (PrEP) för hiv  
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Övriga publikationer  
En del i Prioriteringscentrums uppdrag är att skriva artiklar och stimulera till 
debatt samt att bedriva forskning om prioriteringar i hälso- och sjukvården. 
Här följer ett axplock av publikationer.

Vetenskapliga artikar
Jaarsma P, Gelhaus P. (2018). Medium-Range Narratives as a Complementary Tool to Principle-Based Prioritization in  
Sweden: Test Case ”ADHD”. Journal Bioethical Inquiry. 2018 Dec 5. doi: 10.1007/s11673-018-9884-3. 

Persson E, Andersson D, Back L, Davidson T, Johnnisson E, Tinghög G. (2018). Discrepancy between Health Care Rationing 
at the Bedside and Policy Level . Medical decision making,  Vol. 38, nr 7, s. 881-887.  
https://doi.org/10.1177/0272989X18793637.

Sandberg J, Persson B, Garpenby P. (2018). The dilemma of knowledge use in political decision-making: National Guidelines 
in a Swedish priority-setting context. Health Econ Policy Law. 2018 Jul 10:1-18. doi: 10.1017/S1744133118000233.

Sandman L, Hofmann B. (2018). Why We Don’t Need “Unmet Needs”! On the Concepts of Unmet Need and Severity in 
Health-Care Priority Setting. Health Care Anal. 2018 Sep 3. doi: 10.1007/s10728-018-0361-2.

Sandman L. (2018). The importance of being pregnant: On the healthcare need for uterus transplantation.  
Bioethics. 32:8 s. 519-516. Länk: DOI: 10.1111/bioe.12525.

Sandman L. och Liliemark J. (2018). Withholding and withdrawing treatment for cost‐effectiveness reasons: Are they  
ethically on par? Bioethics. Publicerad på nätet: DOI: 10.1111/bioe.12545.

Sandman L, Davidson T, Helgesson G, Juth N. (2018). Etiskt problematiskt att begränsa rollen för kostnadseffektivitet.
Begränsad roll kan leda till godtycke och strida mot andra principer för prioriteringar i vården. Läkartidningen. 24:2018. 
http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Etik-och-lakarroll/2018/06/Etiskt-problematiskt-att-begransa-rollen-for-
kostnadseffektivitet/?fbclid=IwAR00SkeLmTJ_xcxvDac1D7itnS18yACUT31ytMmhzV3ywg-55rtPJojZMt4.

Debattartiklar  
Broqvist M. (2018). Våga lyfta dilemmat med vårdens prioriteringar. Dagens Samhälle.  
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/vaga-lyfta-dilemmat-med-vardens-prioriteringar-22377?fbclid=IwAR3MQ7FBiuuwz
MAfH4ZTxb_7ZdhoVqT-R_Wi-gVmWxXLAQwHOtsFsCcKFrg.

Sandman L. (2018). Vården måste få göra svåra etiska val. SVT Nyheter. https://www.svt.se/opinion/lars-sandman-varden-
maste-ibland-gora-svara-etiska-val.
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Övriga publikationer  

Filmer
Film inför valet 2018 
 SVT Nyheter Special: Vem ska få vård i första hand? 
https://www.svt.se/special/val2018-vard-vem-ska-fa-vard-i-forsta-hand/.

Sandman L. Prioritising, Ranking and Resource Implementation - A Normative Analysis? Framtagen av LiU för: Internatio-
nal Journal of Health Policy and Management.  
https://www.youtube.com/watch?v=TBAie__rt2g&fbclid=IwAR1YFY5aq5HDVCqumvT2eexHTuyZY3kBA4uvQPJNoQxey-
28ifhu5fdOMd0.

Film från Almedalen 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=tkh4aLBmxOs&feature=youtu.be.

Film om Nationell modell
https://www.youtube.com/watch?v=TskwmiUaMjI.

Poddar 
I Socialstyrelsens podd ”På djupet” om  prioriteringar i vården, 30 november 2018.  
Medverkande var Thomas Davidson och Per Weitz. 

Podden ”Beslutsbotanikerna”, om det mänskliga beslutsfattandet, skapades under 2018 av Gustav Tinghög, Prioriteringscen-
trum och Nationalekonomi samt Daniel Västfjäll, Avdelningen för psykologi, Linköpings universitet.

Intervjuer  
Intervju i Sveriges Radio beträffande den internationella prioriteringskonferensen, september 2018.
Medverkande var Lars Sandman.

Intervju i P4 Östergötland om privata sjukvårdsförsäkringar, oktober 2018.
Medverkande var Lars Sandman.

Intervju i Dagens Samhälle om vårdens begränsade resurser. 25:2018. Medverkande var Lars Sandman.
 
Intervju i LiU Magasin om vårdens svåra val. 3:2018. Medverkande var Lars Sandman.  
https://secure.viewer.zmags.com/publication/68ae3863#/68ae3863/14.

Media i övrigt   
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Medverkan i svenska och  
internationella konferenser  

I januari medverkade Lars Sandman, Karin Bäckman och 
Peter Garpenby på konferensen Styra och leda framtidens 
välfärd i Göteborg. Lars pratade här om etiska utmaningar 
för framtidens välfärd.

I månadsskiftet januari-februari deltog Karin Bäckman, 
Barbro Krevers, Peter Garpenby och Gustav Tinghög 
på den 13:e nationella Nätverkskonferensen i Karlstad. 
Temat var ”Modet att ta sig an befolkningens behov i ett 
komplext välfärdssamhälle”. Gustav höll en presentation 
med titeln ”Prioriteringar inom hälso- och sjukvården - 
Sju olösliga (?) problem”.

I februari var Barbro Krevers i Sigtuna och pratade om 
prioriteringar och resursfördelningar i kommuner.  
Deltagare var kommunordföranden och kommunchefer 
från 15 kommuner i landet. Arrangör var Arena tillväxt.

I mars deltog Lars Sandman på ett seminarium om dyra 
läkemedel med politiker i Västra Götalandsregionen och  
pratade om etiska aspekter på särläkemedel.

I maj pratade Lars Sandman om hur vi prioriterar i 
Sverige inför Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung 
Forum i Berlin.

I september var Lars Sandman i Malmö och  
pratade prioriteringar med Svensk internmedicinsk  
förening. I slutet av september var Barbro Krevers och  
Karin Bäckman tillsammans med Therese Hjälmroth från 
Motala kommun i Stockholm och höll en presentation 
för Nätverket Uppdrag hälsa & Demokrati och hälsa om 
Motalas prioriterings- och resursfördelningsarbete.

I oktober medverkade Mari Broqvist i en konferens i Visby 
om prioriteringar inom habilitering. Hon deltog också 
denna månad på Makro - Sveriges Samhällsekonomiska 
Forum, arrangerat av SACO, och diskuterade välfärdens 
utmaningar inom bland annat hälso- och sjukvård.

I november pratade Ann-Charlotte Nedlund om priorite-
ringar för verksamma i Norrköpings kommun på Spot-
light Välfärd, en konferens som samordnades inom ramen 
för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linkö-
pings universitet.

Prioriteringscentrum deltar löpande i seminarium och konferenser och håller 
presentationer om prioriteringsrelaterade ämnen. Här följer ett axplock.
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Tillgänglighet för alla!  
Vårdens nya ”etiska” princip?
Almedalen

Den tredje juli arrangerade Prioriteringscentrum ett 
eget seminarium om tillgänglighet i vården. Seminariet 
var välbesökt då ämnet var en av vårdfrågorna som  
debatterades inför valet 2018. 
 
Anledningen är att i dagens vårddebatt förefaller otillgäng-
lighet vara problemet, och tillgänglighet lösningen. Men 
frågan som diskuterades på seminariet var om vi har begrän-
sade resurser, kan alla då få en mer tillgänglig vård utan att  
någon får stå tillbaka och hur rimmar kraven på tillgänglig-
het med den etiska plattformen för prioriteringar som  
bygger på att vården ska fördelas utifrån behov?

Bakgrund
Under senare år har diskussionen kring vårdens bristande 
resurser framförallt fokuserat på bristande tillgänglighet 
och i de flesta diskussioner kring dagens vård lyfts frågan 
kring hur tillgängligheten ska öka. Detta kan ge intryck av 
att tillgänglighet numera är det viktigaste vägledande värdet 
när det gäller att prioritera vårdens resurser. Men hur för-
håller sig frågan om tillgänglighet till de etiska principer och 
riktlinjer för prioritering som riksdagen antog 1997 och som 
bland annat innebär att vård skall ges efter behovets storlek? 
En generell tillgänglighet för alla verkar innebära att det inte 
görs någon prioritering alls. Men bör vården vara tillgänglig 
för alla, när man så önskar, eller bör tillgängligheten se olika 
ut för olika grupper av medborgare eller patienter? Finns det 
risk att en mer tillgänglig vård blir ”vårdmagneter” som drar 
till sig oss som patienter trots att vi egentligen inte har behov 
av vård? Vem är det då som måste stå tillbaka när resurs-
begränsningen kräver prioriteringar? I förarbetena till den 
etiska plattformen för prioritering trycker man på vikten av 
solidaritet: att vi ibland måste vara villiga att stå tillbaka för 
att högre prioriterade patienter ska kunna få vård. 

Har en sådan solidaritet spelat ut sin roll när vi istället  
lägger allt fokus på tillgänglighet? Eller menar vi kanske 
bara olika saker när vi pratar om tillgänglighet?
Det kan även ses som ett sätt för läkemedelsindustrin att 
etablera läkemedlet på marknaden och därmed göra det  
svårare att säga nej. I seminariet diskuterades denna situa-
tion med företrädare från olika perspektiv.

Intrycket från Almedalsseminariet pekar på värdet av de 
frågor som Prioriteringscentrum ägnar sig åt och har drivit 
under många år: flera tunga aktörer betonar vikten av en 
offentlig och större diskussion kring prioriteringsfrågorna 
inom vården, det betonas att dessa kan inte förväntas 
hanteras av de som arbetar på vårdens golv utan stöd från 
högre nivåer i systemet och fler och fler ser nödvändigheten 
av att vi ser över tolkningen av den etiska plattformen för att 
kunna hantera de utmaningar vi står inför.

Moderator 
Lars Sandman, föreståndare Prioriteringscentrum 

Panel
Jonas Andersson, landstingspolitiker (L) och ordförande i 
hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen 
Eva Arvidsson, allmänmedicinare, Futurum, Region  
Jönköpings län 
Anna Nergårdh, utredare, Samordnad utveckling God och 
nära vård 
Christer Rosenberg, omställningsledare med fokus på den 
nära vården, Landstinget i Blekinge 
Anna-Lena Sörenson (S), socialutskottet och Statens  
medicinetiska råd
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Prioriteringscentrum stod värd 
för internationell konferens
Priorities 2018: Ideas in practice 
Prioriteringscentrum arrangerade i september en 
internationell prioriteringskonferens i samarbete 
med The International Society on Priorities in Health 
(ISPH).  

Den 13-15 september samlades forskare inom priorite-
ringsfrågor i hälso- och sjukvård i Linköping för konferen-
sen ”Priorities 2018: Ideas in practice”. De ca 160 delta-
garna kom från 17 länder för att utbyta idéer och insikter 
från den senaste forskningen inom området.
 
Konferensen anordnas vartannat år av nätverket The 
International Society on Priorities in Health och var den 
tolfte i ordningen. Nätverket ISPH samlar både forskare, 
politiker och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård från 
många olika länder. Forskningen är tvärvetenskaplig 
och kombinerar medicin, ekonomi, etik och samhällsve-
tenskap. Syftet är att alla dessa olika kompetenser och 
beslutsfattare ska mötas och kunna utbyta kunskap och 
erfarenhet med varandra. 

Några av de viktigaste frågorna som togs upp på årets 
konferens handlade om:  
1. Politik och prioriteringar – när och hur kan vi sätta 
gränser i välfärdsstater?  
2. Hälsoekonomi och prioriteringar – prioriteringar med 
ekonomiska begränsningar, vad är en rimlig kostnad för 
att ge vård?  
3. Känslornas roll i svåra beslut om prioriteringar. 

En fråga som diskuterades i ett av de nära hundratalet 
seminarier på konferensen var vilken roll individens eget 
ansvar för sin hälsa ska spela i prioriteringar av sjukvård.  
Om patienten röker för mycket eller inte tränar tillräckligt 
– ska det vägas in i besluten? Vilka etiska följder får det 
om man börjar prioritera vården utifrån olika riskbeteen-
den? Hur ser samhällets syn ut på detta och hur förändras 
den över tid? 

Ett viktigt intryck från konferensen var att vi blir bättre 
och bättre på att samverka mellan olika discipliner och ser 
hur dessa kan befrukta varandra. Exempelvis att hälso-
ekonomer och etiker börjar arbeta tillsammans när det 
gäller hur man ska göra ekonomiska utvärderingar, eller 
att beslutsfattare i större utsträckning får förståelse för de 
psykologiska förutsättningar de som beslutsfattare har och 
utifrån det kan hitta strategier för att förhålla sig till detta.

Nästa konferens planeras att hållas 2020 i Addis Abeba, 
Etiopien.
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Nordiskt nätverk för prioriteringar 
I september 2018 etablerades ett nordisk nätverk 
för prioriteringar inom hälso- och sjukvård som ett 
resultat av ett förmöte till konferensen Priorities 2018 
i Linköping. 

Förmötet samlade deltagare från Norge, Finland och Sve-
rige och bestod av presentationer om pågående forskning 
och konkreta prioriteringsarbeten hos de olika länderna. 

Mötet visade på ett antal samarbetsområden och det  
beslutades att inrätta ett informellt nordiskt nätverk om 
prioriteringar inom hälsa, administrerat av Prioriterings-
centrum.

Det nordiska nätverket kommer att erbjuda en uppsätt-
ning samarbetsmöjligheter:

• En gemensam e-postlista där nyheter kan distribueras 
och kontakter etableras.

• Publicering av intressanta länkar till organisationer och 
evenemang på en webbplats.

• Ett gemensamt möte i samband med Prioriteringscen-
trums nationella prioriteringskonferens. 

Prioriteringscentrum har tagit fram en webbplats med 
presentationerna från mötet, bildat en e-post lista  
samt skapat nyhetsbrevet PrioNord News.

Antalet deltagare i nätverket när det bildades var  
37 personer och vid årets slut hade antalet stigit till  
48 personer.

Nordic Network

Nyhetsbrev PrioNord News december 2018.
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Nordiskt nätverk för prioriteringar Kunskapsspridning

•  Motala Kommun 
•  Landstinget Dalarna 
•  Region Jönköpings län 
•  Region Östergötland 
•  Region Skåne 
•  Västra Götalandsregionen 
•  SKL
•  NT-rådet
•  Fysioterapeuterna
•  Svensk internmedicinsk förening
•  Sveriges Arbetsterapeuter 
•  Folkhälsomyndigheten 
•  Socialstyrelsen 
•  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
•  Svensk förening för hälsoekonomi 
•  Läkemedelsindustriföreningen
•  Swedish Medtech 
•  Privattandläkarna 
•  Göteborgs universitet 
•  Linköpings universitet 
•  Malmö universitet  
•  Uppsala universitet 

En del i Prioriteringscentrums uppdrag handlar om att genomföra 
utbildningar, konsultinsatser och bistå med kunskapsstöd till våra 
olika avnämare. Här följer ett axplock av de vi haft kontakt med 
under 2018:
. 

Medarbetare Prioriteringscentrum 2018.
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Utveckling av prioriteringsarbetet i Region Östergötland 
- metod- och processtöd samt uppföljning 
 
Sedan flera år bedrivs i Region Östergötland den s k  
Resursfördelningsprocessen, ett strukturerat arbete utifrån 
riksdagens principer om öppna prioriteringar, där verksam-
hetsföreträdare tar fram underlag inför politiska beslut om 
resurstillskott till nya eller förändrade vårdbehov. Priorite-
ringscentrum ger kunskapsstöd i form av metod- och  
processtöd, föreläsningar och utbildningsinsatser, samtidigt 
som arbetet följs genom aktionsforskning.

Utveckling och implementering av systematisk priorite-
ring inom primärvård 
 
Projektet avser att belysa vilka problem som uppstår vid 
resursbrist som innebär svårigheter att tillgodose alla vård-
behov i primärvården samt hur vårdens aktörer hanterar en 
sådan situation. Avsikten är att utveckla och analysera hur 
ett systematiskt arbetssätt för prioritering kan genomföras 
och utvärdera implementeringen av det nya arbetssättet och 
hur det påverkar vilka vårdbehov som tillgodoses. Projektet 
är ett avhandlingsarbete, där forskningen knyts till för-
bättrings- och implementeringsteori, och genomförs inom 
primärvården i Region Östergötland och har bidragit med 
inspel till utredningen kring God och nära vård.

Kartläggning av vårdsponsring  
 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) 
har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten 
av vårdsponsring inom hälso- och sjukvården och Priorite-
ringscentrum har i sin tur fått i uppdrag att stödja utveck-
lingen av en projektplan för denna kartläggning utifrån den 
rapport som publicerades 2016. Under året har en rapport 
publicerats av Vårdanalys. Läs mer på https://www.vardana-
lys.se/rapporter/

Mångtydig styrning och prioriteringar: betydelsen av 
professionella resonemang i hälso- och sjukvårdens 
”backstage” 

Avsikten med projektet är att bidra med angelägen kunskap 
om hur dagens mångtydiga styrning i hälso- och sjukvården, 
genom kollegiala resonemang omvandlas till praktik, där 
professioner väger samman olika typer av kunskap, värde-
ringar och erfarenheter. Syftet med projektet är att belysa 
förekomsten av kollegial interaktion, och hur styrningens 
logiker skapar standard i vården och hur trender mot indi-
vidualisering hanteras i praktiken. Exemplet här är palliativ 
vård. Projektet är en del av ett forskningsprojekt finansierat 
av FORTE.  

Skillnad vid ransonering på individ- och gruppnivå  
 
Det argumenteras ibland för att ransonering på policynivå 
och på den kliniska nivån skiljer sig åt. I detta projekt un-
dersöks denna fråga genom att studenter får ta ställning till 
ett antal prioriteringsdilemman som antingen är uttryckta i 
generella termer eller i termer av identifierbara personer.   
Datainsamling är gjord under 2016. Under 2018  
publicerades artikel om detta (se sidan 5).

Ska vården stimulera riskbeteende?  
 
Under senare år har det kommit läkemedel för hiv-profylax 
som kan ersätta kondom för att minska risken för smitt-
spridning. Detta väcker frågan om hälso- och sjukvården ska 
erbjuda behandling som kan stimulera ett riskbeteende och 
som kan minska användningen av kondom (som även skyd-
dar mot andra sexuellt överförbara sjukdomar). NT-rådet 
fick frågan och har utifrån det beställt en etisk analys kring 
frågan av Prioriteringscentrum som tog fram en kortare  
rapport om det 2018 (se sidan 4 för en mer utförlig  
beskrivning).

Aktuella projekt under 2018
Under 2018 har Prioriteringscentrum arbetat med många olika projekt. Här följer ett axplock.
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”Unmet needs” - obehandlade tillstånd 
 
Inom den internationella prioriteringsdiskussionen har det 
som kallas för multikriterieanalys vunnit framgång under 
senare år och det finns nu ett flertal olika sätt att närma 
sig inom detta område. Multikriterieanalys baseras på att 
identifiera ett antal aspekter som antas vara relevanta för 
prioriteringar, där dessa viktas baserat på personers prefe-
renser för att ge underlag för beslut. Samtidigt väcker det 
frågor kring om de aspekter som ofta vägs in kan behand-
las som likvärdiga eller om det finns överlappande eller till 
och med redundanta kriterier. Ett sådant kriterium är ”un-
met needs” eller att det handlar om ett obehandlat tillstånd 
utan behandlingsalternativ. Detta kriterium förefaller dock 
ha kopplingar till svårighetsgradskriterium som innebär 
att de inte kan behandlas som likvärdiga. I projektet analy-
seras ”unmet needs” i relation till svårighetsgrad.  
Under 2018 publicerades en artikel (se sidan 5). 

Livmodertransplantation och behov 

År 2015 föddes det första levande barnet som ett resultat 
av en livmodertransplantation vid Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset i Göteborg. Sedan dess har ytterligare fem 
levande barn fötts inom ramen för det forskningsprojekt 
som lyckats visa på ett ”proof of concept” när det gäller liv-
modertransplantationer. Nu överväger Västra Götalands-
regionen om detta är något som ska införas i klinisk praxis 
och erbjudas inom ramen för deras vårderbjudande. I de 
etiska analyser som genomförts av livmodertransplanta-
tioner har framförallt prioriteringsfrågorna uppmärksam-
mats. En fråga i det sammanhanget är hur man ska tolka 
behovet av en livmodertransplantation. Är det ett relevant 
hälso- och sjukvårdsbehov och i så fall tillräckligt stort för 
att motivera att relativt stora resurser läggs på att uppfylla 
det? I projektet analyseras denna fråga och under 2018 
publicerades också en artikel (se sidan 5).

  

Etisk skillnad mellan att avbryta insatt behandling eller 
aldrig sätta in behandling?

Inom läkemedelsområdet har det dykt upp en problem-
ställning som handlar om huruvida de patienter som tidigt 
i processen får tillgång till läkemedel också ska få behålla 
den tillgången även om man generellt senare säger nej till 
läkemedlet på nationell nivå. Tillgång kan komma genom 
deltagande i kliniska prövningar, genom s.k. compassio-
nate use program, eller genom att läkemedelsindustrin  
erbjuder stora rabatter innan man fattat ett nationellt  
beslut om förmån eller rekommendation. Inom läkarpro-
fessionen förefaller det finnas en stark etablerad uppfatt-
ning om att det är en viktigt etisk skillnad mellan att av-
bryta insatt behandling respektive inte sätta in behandling. 
Detta har medfört att negativa rekommendationer endast 
gäller nyinsättning vilket leder till en ojämlik tillgång.  Det 
har också medfört att kliniker väljer att inte delta i kliniska 
prövningar av rädsla för att behöva fortsätta betala för 
kostsam behandling efter att dessa avslutats. I projektet 
undersöks om det finns normativt stöd för att göra en så-
dan skillnad eller om inte, huruvida det finns skäl att för-
ändra praxis i samband med tidig tillgång och endast lova 
tillgång under begränsad tid. Under året publicerades en 
artikel om detta (se sidan 5).

Narrativer som ett kompletterande verktyg till princip-
baserad prioritering i Sverige: ADHD som exempel 

Syftet med projektet är att utveckla ett etiskt-teoretiskt 
ramverk som inkluderar både principbaserad etik och en 
mer narrativt inriktad etik. Ramverket tillämpas på ett 
specifikt fall, nämligen Attention Deficit Hyperactivity Dis-
order (ADHD) och de behandlingsinterventioner som kan 
riktas mot detta tillstånd. Den mer universalistiska ansat-
sen i den etiska plattformen ställs mot en mer partikula-
ristisk narrativ ansats. Förslaget handlar om att utarbeta, 
vad som kallas, en ”moderately particularistic” ansats. En 
vetenskaplig artikel publicerades under 2018 (se sidan 5). 
 

Under 2018 har Prioriteringscentrum arbetat med många olika projekt. Här följer ett axplock.



16

Erik Gustavsson fokuserar i sin avhandling på behov 
och behovsprinciper inom hälso- och sjukvården.  
Behovsbegreppet har länge haft en stark ställning 
inom hälso- och sjukvården men det är omdiskuterat 
hur begreppet ska förstås mer specifikt och framförallt 
hur det ska vara vägledande för prioriteringar. Syftet 
med denna avhandling är att karakterisera behov för 
sådana prioriteringar. 

I den första artikeln undersöks begreppen behov och 
vårdbehov utifrån den allmänfilosofiska diskussionen om 
behov. I artikeln karakteriseras begreppet vårdbehov på 
ett sätt som gör det lämpligt för prioriteringar inom  
hälso- och sjukvården.
I den andra artikeln utforskas begreppet vårdbehov i  
relation till önskemål om vård inom ramen för delat  
beslutsfattande. I artikeln diskuteras också ett antal frå-
geställningar som aktualiseras i relation till den spänning 
som kan uppstå mellan patientens behov å ena sidan och 
patientens önskemål å andra sidan.
I den tredje artikeln behandlas frågan om hur en behovs-
princip bör hantera frågor som rör sammanvägning av 
olika personers behov. I artikeln karakteriseras och försva-
ras en behovsprincip som balanserar prioritet till de sämst 
ställda och hur hälsovinster bör fördelas.
I den fjärde artikeln förs en diskussion om hur en behovs-
princip bör redogöra för det faktum att patienter ofta lider 
av samsjuklighet snarare än av ett enskilt tillstånd.  
I artikeln drivs tesen att hur dåligt ställt en patient har det 
bör förstås som en funktion av hur dåligt ställt patienten 
har det när alla patientens tillstånd (för vilka patienten 
behöver vård) har tagits i beaktande, snarare än hur dåligt 

ställt patienten har det med avseende på det specifika 
tillstånd för vilket patienten skall behandlas.

I kappan ges den terminologiska, kontextuella, teoretiska 
och metodologiska bakgrunden för diskussionen i avhand-
lingen. I en avslutande diskussion förs slutsatserna från 
artiklarna samman och diskussionen utvidgas genom att 
skissera ett antal adekvansvillkor för begreppet vårdbehov 
och behovsprinciper i vården.

Avhandlingen: Characterising Needs in Health Care 
Priority Setting, Erik Gustavsson, Linköping University, 
Linköping studies in arts and science, No. 733. 

Characterising needs in health care priority setting

Avhandlingar 2018 
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Resursfördelning i offentligt finansierad hälso- och 
sjukvård är oundvikligen förenat med att prioritering-
ar måste göras mellan patientgrupper och mellan olika 
specialiteter. Frågan om allmänheten är insatt i detta  
har Mari Broqvist undersökt i sin avhandling.

Bakom varje prioriteringsbeslut, oavsett om det handlar 
om investeringar, omfördelning eller ransonering av  
resurser, finns värderingar som påverkar såväl priorite-
ringarnas innehåll, som det sätt på vilka besluten fattas.  

Att såväl processer som principer och kriterier för priorite-
ring återspeglar sociala värden bland medborgare har an-
setts viktigt för legitimiteten för sjukvårdssystem och dess 
beslutsfattare. Det har också ansetts viktigt att sådana pri-
oriteringsprinciper operationaliseras för att de ska kunna 
ge tillräcklig vägledning och implementeras i praktiken.  

Det finns  dock få studier där svenska medborgare har 
tillfrågats om prioritering och ransoneringar som görs på 
mesonivå i vården, och forskningsresultat från andra  
länder med andra sjukvårdssystem kan inte självklart 
överföras till den svenska kontexten. 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att  
fördjupa kunskapen om svenska medborgares syn på vad 
som skapar acceptans för ransoneringar i vården, hur 
medborgare ser på lämpliga beslutsfattare för ransonering 
samt på svårighetsgrad som ett kriterium för prioritering-
ar i samband med resursfördelning.

Avhandlingen: Asking the public: Citizens´views on 
priority setting and resource allocation in democratically 
governed healthcare, Mari Broqvist, Linköping University 
Medical Dissertations No. 1587. 

Asking the public: Citizens´ views on priority setting and resource 
allocation in democratically governed healthcare
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Personer som under 2018 var anställda eller på annat sätt knutna till verksamheten: 

Karin Bäckman
Centrumsamordnare,  
samhällsvetare

Lars Sandman
Föreståndare Prioriteringscentrum och 
professor i hälso- och sjukvårdsetik 

Eva Arvidsson 
Associerad medarbetare, medicine 
doktor, allmänläkare

Mari Broqvist
Medicine doktor,  
leg arbetsterapeut

Peter Garpenby
Universitetslektor, docent,  
statsvetare 

Erik Gustavsson
Doktorand, filosof och medicinetiker

Barbro Krevers
Universitetslektor, docent, 
leg arbetsterapeut, vårdvetare

Suzana Holmér
Doktorand, leg sjukgymnast  
med Master i fysioterapi

Ann-Charlotte Nedlund
Universitetslektor, filosofie doktor,  
statsvetare

Per Weitz
Associerad medarbetare,  
överläkare i Region Västmanland

Gustav Tinghög
Biträdande professor,  
nationalekonom

Eva Persson
Kommunikatör  

Thomas Davidson
Universistetslektor, docent, 
hälsoekonom

Axel Ågren
Doktorand, samhällsvetare

Pier Jaarsma
Universitetslektor, filosofie 
doktor, leg sjuksköterska

Medarbetare
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Styrelse

Prioriteringscentrum har en rådgivande styrelse med representation av huvudmän och myndighetsföreträdare.

Lars-Torsten Larsson, chef för Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen (ordförande 
i styrelsen) 
Per Dannetun, forskningsdirektör, Linköpings universitet (vice ordförande i styrelsen)  
 
Anna Ringborg, hälsoekonom, SBU (del av året) 
Birgitta Öberg, professor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet
Catarina Engström, ordförande i HSN:s beredning för behovsstyrning, Region Östergötland
Douglas Lundin, chefsekonom, TLV
Jan Liliemark, chef för avdelningen Utvärdering och upplysningstjänst, SBU
Mattias Fredricson, chef för avdelningen Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen (del av året) 
Sofia Traneus, chef för avdelningen Utvärdering och kunskapsluckor, SBU (del av året)

Den 19-21 november arrangerar Prioriteringscentrum  i samarbete med Region Stockholm  
den 10:e Nationella prioriteringskonferensen. 
Vård efter behov - hur svårt ska det vara?  
http://www.trippus.net/Nationella_Prioriteringskonferensen_2019

 

Vad händer under 2019?
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Följ oss.
På webben, genom nyhetsbrevet PrioNytt 
samt på Facebook och Twitter.

www.liu.se/prioriteringscentrum

prioriteringscentrum@liu.se
facebook.com/prioriteringscentrum
twitter.com/prioc_liu

instagram: prioriteringscentrum


